ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ
ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ЛОМ
ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:
местна власт, земеделски стопани, микропредприятия, малки и средни фирми, НПО, уязвими групи,
общности на малцинства, читалища, клубове и др.
Дата на откриване общественото обсъждане: 05.05.2021г.
Крайна дата за предложения: 25.05.2021г.
Уважаеми съграждани,
Местна инициативна група Лом представя за обществено обсъждане проект на изменение на Стратегията за водено
от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ ЛОМ за преходния период.
Основание за изменение на СВОМР: Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември
2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през
2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение

на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и
разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.
Одобрено е единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014 –2020 г. С изменението се
осигурява допълнително финансиране в размер на над 68 млн. лв. по подхода Водено от общностите местно развитие.
Средствата ще се използват през преходния период 2021 –2022 г. и ще се насочат за подготвителни дейности и към
изпълняващите се стратегии за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на 64 местни инициативни групи.
С промените се предвижда осигуряване на финансов ресурс за подготовка на СВОМР за следващия програмен
период, както и увеличаване на бюджета на всяка от изпълняващите се стратегии с над 900 хил. лв. публични средства
и изпълнение до юни 2025 година.
Във връзка с променената нормативна уредба, по реда на чл. 14, ал. 1 от споразумението за изпълнение на СВОМР,
МИГ ЛОМ има възможност да прибави допълнителен размер на финансовата подкрепа като безвъзмездна
помощ до 799 000 лева за проекти по подмярка 19.2 и за дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегии за ВОМР“ – допълнителен размер на финансовата подкрепа до 114 000 лева.

ПРЕДЛАГАМЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
следните Промени в СВОМР във връзка с разпределение на допълнителния ресурс по подмярка 19.2

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-40/24.04.2018 г.
Сдружение „Местна инициативна група –Лом“,гр.Лом, ул.“Георги Манафски“ № 19, ет.2
тел: 0971/2 90 02 е-mail: office@miglom.org , email: miglom@abv.bg

www.miglom.org

Промяна в текста на подмярка 3-6.4.1. „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

1. Предлагат се следните промени:
• Промяна във финансовите условия по подмярката във връзка с насочване на 409 000.00 лева (от допълнителния
ресурс 799 000.00 лева) към бюджета на подмярка 3-6.4.1. „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”.
• Промяна във финансовите условия по подмярката във връзка с размера на финансовата помощ и максималният
размер на разходите за едно проектно предложение, като максималният размер на проект се увеличава от
140 000.00 лева на 390 000.00 , допустим съгласно чл.8, Наредба №22 от 14.12.2015 г.
• Промени в индикаторите на подмярка 3-6.4.1. „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” във връзка
с увеличения бюджет.
Промяна в текста на подмярка 4 -7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура”.
1. Предлагат се следните промени:
• Промяна във финансовите условия по подмярката във връзка с насочване на 390 000.00 лева (от допълнителния
ресурс 799 000.00 лева) към бюджета на подмярка 4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.
• Промяна в индикаторите на подмярка 4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура” във връзка с увеличения бюджет.
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Обосновка на исканите промени по мерки 6.4.1 и 7.2:

Към края на април 2021гл след постъпилите и одобрени от МИГ проектни предложения, средствата са усвоени както
следва:
Мярка
4.1
4.2
6.4.1
7.2
7.5
6

Бюджет по стратегия
567 182.00
400 939.00
107 569.00 промяна 2020 г.
733 425.00
1 026785.00 промяна 2020г.
938 784.00
97 790.00
195 580.00

Одобрен бюджет от МИГ
340 191.58

Остатък

00.00
938 115.10 +88 650.00 в оценка
938 645.15
96 179.43
115 550.70

226 990.42
107 569.00
19.90
138.85
1 610.57
80 029.30

Както е видно от таблицата, по мерки 4.1, 4.2 и 6 МИГ ЛОМ разполага с остатъчен ресурс.
С изчерпан ресурс са мерки 6.4.1, 7.2 и 7.5. За да има баланс между публичните (7.2 и 7.5) и частни (6.4.1) мерки
предлагаме балансирано разпределение между публичната 7.2 и частната 6.4.1
Правна допустимост на исканите промени
Споразумение РД50-40/24.04.2018 - по реда на чл. 14, ал. 1, във връзка с член 18, ал. 1 (по т. 1 промяна на приложимата
нормативна уредба, по т. 3 –във финансовите и параметри и по т.4 по отношение на мониторинговите индикатори)

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-40/24.04.2018 г.
Сдружение „Местна инициативна група –Лом“,гр.Лом, ул.“Георги Манафски“ № 19, ет.2
тел: 0971/2 90 02 е-mail: office@miglom.org , email: miglom@abv.bg

www.miglom.org

Таблица на исканите промени
№ Част от СВОМР в
която се прави
Настоящ текст на подмярка
предложение за
СВОМР
промяна

В рамките

Обосновка на исканата промяна

Разпределение на допълнителните средства 799 000 лева по подмярка 19.2
Мярка 3-6.4.1. „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
Общ бюджет по мярката:
1 026 795.00 лева

1.

Общ бюджет по мярката:
1 435 795.00 лева

Финансови
параметри

От допълнителните средства 799 000
лева към бюджета по мярката се
добавят 409 000,00 лева
Интересът към подмярката на
територията на МИГ ЛОМ е голям. В
рамките на досегашния бюджет от
1026795.00 лева МИГ ЛОМ е одобрил
12 проектни предложения, има 2
подписани
договора
с
ДФЗ.
Остатъчният ресурс от 88 669.82 лева
е в оценителна сесия, по която има
подадени проектни предложения,
надхвърлящи 88 679.82 лева.
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Минимален размер на
допустимите разходи: 5 000
лева.

Максимален
размер на
безвъзмездната Максимален размер на
допустимите разходи:
финансова
2.
помощ БФП за
140 000 лева
конкретен проект
от Условията за
кандидатстване

Брой проекти, финансирани
по мярката -10

3

Индикатори по
мярката

Минимален размер на
допустимите разходи: 5 000
лева.
Максимален размер на
допустимите разходи:
390 000 лева

Промяната е допустима съгласно чл.8
на Наредба №22 от 14.12.2015г. Наши
бенефициенти
настояват
за
увеличаване на максималния размер
до позволения размер до 200 000.00
евро, така, както е заложено в други
СВОМР на МИГ в страната.
Увеличението ще даде възможност за
нови кандидати, без да нарушава
интереса на тези, които искат да
кандидатстват с по-малък размер на
допустимите разходи.

Брой проекти, финансирани
по мярката -14

Брой бенефициенти,
подпомогнати по мярката 10

Във връзка с усвояването на
допълнителния ресурс тенденция на
увеличаване стойността на тези три
Брой бенефициенти,
индикатора. Останалите индикатори
подпомогнати по мярката - 14 по мярката остават без промяна.

Размер на публичната помощ
от ЕЗФРСР

Размер на публичната помощ
от ЕЗФРСР

1 026795.00 лева

1 435795.00 лева

Разпределение на допълнителните средства 799 000 лева по подмярка 19.2
Мярка 4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
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4

5

Общ бюджет на мярката:

Общ бюджет на мярката:

938 784,00 лева

1 328 784.00 лева

Брой проекти, финансирани
по мярката - 3

Брой проекти, финансирани
по мярката - 5

Брой бенефициенти,
подпомогнати по мярката 1

Брой бенефициенти,
подпомогнати по мярката - 3

Размер на публичната помощ
от ЕЗФРСР

Размер на публичната помощ
от ЕЗФРСР

938 784.00 лева

1 328 784.00 лева

Финансови
параметри

Индикатори по
мярката

От допълнителните средства 799 000
лева към бюджета по мярката се
добавят 390 000,00 лв.
Интересът
на
допустимите
бенефициенти/община,
читалища,
МИГ ЛОМ, ЮЛНЦ, свързани със
социална и спортна инфраструктура/
към подмярка 7.2 е голям. От
одобрените от МИГ 5 проекта, с ДФЗ
са подписани 3 договора и 2 са в
процес на подписване. Това са
стойностни проекти, значими за
местната
общност.
Остатъчният
ресурс е 139.00 лева.
Във връзка с усвояването на
допълнителния ресурс тенденция на
увеличаване стойността на тези три
индикатора. Останалите индикатори
по подмярката остават без промяна.

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-40/24.04.2018 г.
Сдружение „Местна инициативна група –Лом“,гр.Лом, ул.“Георги Манафски“ № 19, ет.2
тел: 0971/2 90 02 е-mail: office@miglom.org , email: miglom@abv.bg

www.miglom.org

ВАЖНО: Предложените промени не противоречат на приоритетите на Стратегията за водено от
общностите местно развитие на СНЦ МИГ ЛОМ и са спазени условията, които са били предмет на оценка.

ВЪПРОСИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОДАВАНИ НА е-mail: office@miglom.org до 25.05.2021г.
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